
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia na modernizację energetyczną budynków jednorodzinnych wraz z 
wymianą kotłów i pieców, w związku z dofinansowaniem z projektu: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino, w latach 2020-2022” w ramach działania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 

 
Umowa o powierzenie grantu nr :  ………………………………………. 

 

zawarta w dniu ......................................... w ....................................  
pomiędzy:  
Beneficjentem Projektu - GMINĄ GRYFINO, reprezentowaną przez ................................................ 
zwanym dalej „Grantodawcą”  
a  
„Ostatecznym odbiorcą” 
Panem/Panią ………………………………..…………………………………………………………………………………………..  
adres …………………………………………………………………………………………………………. legitymującym się 
……………………………………………………… seria i nr …………………………………… PESEL …………….………. 
………………………………………, zwanym dalej „Grantobiorcą”; 
 
w zakresie praw i obowiązków w związku z realizacją Umowy nr …...  o dofinansowanie Projektu : 
„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino,            
w latach 2020-2022” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zwany dalej Projektem. 
 

§ 1. Zakres umowy 
 
1. Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazanie, 
wykorzystanie i rozliczanie grantu – refinansowania części wydatków kwalifikowalnych 
poniesionych przez Grantobiorcę na realizację Projektu obejmującego pełną lub częściową 
termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym, zgodnie ze złożonym zgłoszeniem przyznania grantu. 
2. Integralną częścią umowy jest Regulamin udzielania wsparcia na  modernizację energetyczną 
budynków jednorodzinnych wraz z wymianą kotłów i pieców, w związku z dofinansowaniem          
z projektu: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy 
Gryfino, w latach 2020-2022” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zwany dalej regulaminem 
udzielania wsparcia. 
 

§ 2. Zadania i obowiązki Grantobiorcy 
 
1. W ramach realizacji Projektu Grantobiorca zobowiązuje się do:  
1) termomodernizacji budynku jednorodzinnego w zakresie ............................... (wskazać: pełnej 
termomodernizacji lub częściowej termomodernizacji) wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym, zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym ...............                  
w obrębie geodezyjnym .................., posiadającym następujący adres: .............................. (wskazać: 



nazwę ulicy, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), do której posiada udokumentowane prawo 
dysponowania na podstawie ………………………………… (wskazać dokument potwierdzający dysponowanie 
niniejszą nieruchomością); 
2) modernizacji kotłowni polegającej na demontażu starego kotła i montażu nowego urządzenia 
grzewczego rodzaju ………… i typu ……………… wraz z niezbędnymi pracami w zakresie instalacji            
w budynku wymienionym w § 2 ust 1; 
3) likwidacji starego kotła/pieców i udokumentowania tego faktu stosownym dokumentem; 
4) zakupu i montażu wyłącznie nowych materiałów budowlanych, posiadających niezbędne 
certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające je do zastosowania w budownictwie 
mieszkaniowym, które będą użyte przy termomodernizacji budynku; 
5) zakupu i montażu nowego urządzenia grzewczego obligatoryjnie spełniającego minimalny 
poziom efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, które zostały określone po 
2020 roku w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią, przy czym kocioł ten musi być wyposażony w automatyczny podajnik 
paliwa, z wyjątkiem kotłów zgazowujących, i nie posiadać rusztu awaryjnego ani elementów 
umożliwiających jego zamontowanie*; 
6) samodzielnego dokonania wyboru wykonawców oraz dostawców materiałów w zakresie 
wymaganych i  niezbędnych robót budowlanych oraz instalacyjnych, w tym dotyczących robót 
termomodernizacyjnych na budynku oraz urządzeń grzewczych wraz z koniecznymi instalacjami;  
7) przeprowadzenia wszystkich prac związanych termomodernizacją budynku oraz                              
z modernizacją systemu ogrzewania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
8) zachowania zmodernizowanego termicznie budynku oraz zmodernizowanego systemu 
ogrzewania wykonanego w ramach Projektu w niezmienionej formie i sprawności 
eksploatacyjnej, w szczególności niemodyfikowania  nowego urządzenia grzewczego przez co 
najmniej okres trwałości Projektu wynoszący 5 lat od daty końcowej płatności;  
9) dokonywania przeglądów serwisowych urządzenia grzewczego w okresie trwałości projektu, 
jeżeli są wymagane dla sprawności instalacji i zachowania gwarancji;  
10) ubezpieczenia budynku oraz instalacji od co najmniej ryzyka pożaru, zalania, uderzenia 
pioruna, wichury, przepięć, kradzieży, dewastacji;  
11)  zapewnienie zawarcia w akcie notarialnym stosownych zapisów o zrealizowanym Projekcie   
i jego okresie trwałości, w przypadku zbycia/przekazania nieruchomości oraz powiadomienia           
o tym fakcie Grantodawcy. 
 

§ 3. Warunki finansowe 
 
1. Grantobiorcy zostaje przyznana pomoc w formie grantu pokrywającego poniesione wydatki 
kwalifikowalne, zgodnie ze złożonym zgłoszeniem o przyznanie grantu,  w wysokości ................. zł 
(słownie: ..................................... złotych). 
2. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie wydatki w ramach realizacji Projektu,                  
w pełnym zakresie i z własnych środków finansowych.  
3. Przyznawany grant stanowi refinansowanie poniesionych wydatków kwalifikowalnych.  
4. Grantobiorca nie może wnioskować o zaliczkę na poczet realizacji Projektu.  
5. Grant zostaje udzielony na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji 
zadania, a w szczególności na:  
1)  pokrycie kosztów wykonania termomodernizacji budynku; 
2) pokrycie kosztów zakupu nowych materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz ich montaż 
w ramach termomodernizacji budynku; 
3) pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych*; 
4) pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno 
być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją;  
5) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej -                 
w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych*;  
6) pokrycie kosztów nabycia dodatkowych materiałów lub robót budowlanych towarzyszących, 
pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego 
wsparciem;  



7) pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;  
8) pokrycie kosztów podłączenia do sieci gazowej / sieci ciepłowniczej mającego na celu 
wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną 
własnością zgłaszającego*;  
9) pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, projektu, oraz opinii kominiarskiej. 
3. Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych                  
z innych źródeł. 
 

§ 4. Terminy realizacji Projektu 
 
1. Okres realizacji  Projektu ustala się na:  
1) rozpoczęcie realizacji  …………………………………. r.;  
2) zakończenie realizacji – do 15 listopada …….. r.  
2. Okres obowiązywania Umowy ustala się począwszy od dnia jej zawarcia, do dnia zakończenia 
okresu trwałości projektu.  
 

§ 5. Procedura realizacji Umowy o powierzenie grantu 
 
1. Procedura poprzedzająca przekazanie grantu obejmuje: 
1) zawarcie umowy o powierzenie grantu;  
2) realizację Projektu przez Grantobiorcę;  
3) zgłoszenie Grantodawcy przez Grantobiorcę wykonania Projektu, poprzez złożenie 
stosownego druku rozliczenia umowy grantu wraz z wymaganymi dokumentami ……………….;  
4) kontrola przeprowadzona przez Grantodawcę lub wyznaczony podmiot pod kątem 
prawidłowości zrealizowania prac objętych Projektem oraz spełniania parametrów 
minimalnych określonych w umowie o powierzenie grantu oraz regulaminie udzielania 
wsparcia…………………...  
2. Grantobiorca uzyskuje prawo do otrzymania środków finansowych z grantu dopiero po 
pozytywnej weryfikacji rozliczenia grantu oraz w miarę dostępności środków przekazywanych             
w ramach umowy o dofinansowanie projektów grantowych zawartej pomiędzy Grantodawcą                 
a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.  
 

§ 6. Warunki przekazania i rozliczenia grantu 
 
1. W celu otrzymania środków z grantu Grantobiorca przedstawia kopie i oryginały (do wglądu) 
następujących dokumentów:  
1) druku rozliczenia grantu stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu udzielania wsparcia 
……………; 
2) dowodu księgowego – faktury potwierdzające zakup materiałów budowlanych oraz ich 
montaż w ramach termomodernizacji budynku, a także faktury potwierdzające zakup                     
i montaż nowego kotła (w zakresie kosztów kwalifikowalnych); 
3) dowodu zapłaty (przelewu bankowego, w przypadku płatności gotówkowej – zapis na 
fakturze); 
4) umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą prac wraz z ewentualnymi aneksami - 
jeżeli była zawierana;  
5) pozwolenia na budowę (w przypadku instalacji gazowej);  
6) dokumentu potwierdzającego likwidację (złomowanie) kotła na paliwo stałe (wystawionego 
na Grantobiorcę przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie);  
7) DTR, certyfikatu/ zaświadczenia potwierdzającego spełnianie norm ekologicznych urządzenia 
grzewczego, zgodne z wymogami regulaminu udzielania wsparcia oraz postanowień umowy;  
8) protokołu montażu wskazującego typ, rodzaj i model urządzenia grzewczego oraz 
pozostałych elementów instalacji; 
9) podpisanej i opieczętowanej gwarancji;  
10) fotografii zmodernizowanego termicznie budynku oraz zmodernizowanej kotłowni;  



11) zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem 
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu/pozwoleniem na użytkowanie (jeśli dotyczy). 
2. Wymaga się sporządzenie przez Grantobiorcę kopii składanych dokumentów na potrzeby 
kontroli. 
3. W przypadku braków formalnych lub merytorycznych w dokumentacji złożonej w ramach 
rozliczenia grantu, Grantobiorca będzie miał 7 dni na skorygowanie/uzupełnienie 
dokumentacji. Z urzędu korygowane będą oczywiste omyłki pisarskie albo rachunkowe.  
4. Przekazanie grantu nastąpi na rachunek Grantobiorcy numer: 
…………………………………………………………………………………………………………… w terminie do 30 dni od 
momentu pozytywnej oceny dokumentów rozliczeniowych wymienionych w ust. 1, pod 
warunkiem dostępności środków otrzymanych w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

§ 7. Monitorowanie 
 
1. Dowodami uzyskania efektu ekologicznego będą: 
1) prawidłowe zrealizowanie Projektu, potwierdzone kontrolą przez Grantodawcę; 
2) osiągnięcie wskaźników redukcji emisji pyłów i gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia 
zużycia energii końcowej, w terminie do 12 miesięcy od daty realizacji Projektu; 
oraz ich utrzymania w okresie trwałości Projektu obejmującym 5 lat od daty płatności 
końcowej.    
2. Grantobiorca umożliwi pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy, 
materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany 
będzie grant lub zgromadzona będzie dokumentacja związana z realizacją umowy                          
o powierzenie grantu.  
3. Grantodawca na potrzeby potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego może zlecić 
wykonanie audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki energetycznej ex-post. 
4. Grantodawca może nakazać coroczną sprawozdawczość z rodzaju i ilości paliw zużytych do 
ogrzewania budynku, gdzie przeprowadzono prace termomodernizacyjne wraz z wymianą 
źródła ciepła. 
 

§ 8. Procedura zwrotu grantu 
 
1. Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu grantu w przypadku niewywiązywania się                    
z zapisów niniejszej umowy, a w szczególności w zakresie:  
1) zmiany sposobu użytkowania budynku oraz instalacji grzewczej lub jej elementów;  
2) wykorzystania ciepła z instalacji na cele inne niż określone w regulaminie udzielania 
wsparcia……;  
3) zmiany lokalizacji instalacji grzewczej, bez zgody Grantodawcy;  
4) zmiany własności budynku, w tym instalacji grzewczej, bez zgody Grantodawcy;  
5) samodzielnej modyfikacji instalacji oraz zewnętrznych przegród budynku;  
6) zniszczenia zewnętrznych przegród budynku i ich nieodtworzenia; 
7) zniszczenia, utraty lub kradzieży instalacji grzewczej i jej nieodtworzenia;  
8) wykorzystania środków grantu niezgodnie z celami Projektu.  
2. Niewywiązanie się Grantobiorcy z postanowień umowy, stanowi podstawę do rozwiązania                  
w trybie natychmiastowym umowy o powierzenie grantu.  
3. W przypadku rozwiązania umowy Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości 
otrzymanego grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania grantu,             
w związku z realizacją niniejszej umowy. Grantodawca w formie pisemnej, wzywa Grantobiorcę 
do zwrotu należności we wskazanym w wezwaniu terminie i na podany numer rachunku 
bankowego.  
4. W przypadku braku zwrotu Grantu w wyznaczonym terminie, Grantodawca podejmie kroki 
prawne w celu odzyskania należnej kwoty.  
 

§ 9. Kontrola 
 



1. Grantodawca oraz podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE mają prawo kontroli 
realizacji zadania przez Grantobiorcę na każdym etapie jego realizacji, po zrealizowaniu 
zadania oraz w okresie trwałości Projektu.  
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzone oględziny obiektu oraz 
miejsca realizacji zadania.  
3. W ramach kontroli podmioty wskazane w ust. 1 mogą badać dokumenty i inne nośniki 
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji zadania oraz 
żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących realizacji zadania.  
4. Grantobiorca, przy współudziale Grantodawcy, jest zobowiązany dostarczać dokumenty                  
i inne nośniki informacji oraz udzielać wyjaśnień i informacji w określonym przez 
kontrolujących terminie.  
5. Planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu:  
1) kontakty z Grantobiorcą: forma pisemna lub ustna za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub telefonu; 
2) kontrola na nieruchomości, gdzie zrealizowano zadanie objęte Projektem, po złożeniu druku 
rozliczenia umowy grantu;  
3) sporządzenie protokołu z kontroli;  
4) inne czynności kontrolne w okresie trwałości projektu;  
5) wizyty monitorujące innych Instytucji niż Grantodawca kontrolujących wykorzystanie 
środków UE.  
6. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki określone            
w umowie o powierzenie grantu przechodzą na nabywcę, w tym również konieczność poddania 
się czynnościom kontrolnym i monitorującym.  
7. W przypadku niezawarcia w akcie notarialnym informacji o zobowiązaniach wynikających                  
z umowy o powierzenie grantu, zbywający nieruchomość Grantobiorca nadal odpowiada za 
wykonanie przedmiotowej umowy.  
 

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych 
 
1. Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie                       
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 
realizacji Projektu, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji, na każdym jego 
etapie, zarówno przez Grantodawcę, jak również Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.  
3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo kontroli i dostępu do treści 
przetwarzanych danych oraz ich poprawiania.  
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział 
w projekcie. 
 

§ 11. Postanowienia końcowe 
 
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 
Grantobiorcy i dwóch dla Grantodawcy.  
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.  
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.  
 
 
* zapis fakultatywny zależny od rodzaju urządzenia grzewczego planowanego do zakupu i montażu w ramach 
realizacji Projektu. 
 
 
………………………………………….                                                                 ………………………………………..  
 
 
Grantobiorca                                                                                                             Grantodawca  


